Nr zamówienia:
IR.271.56.2020.MA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej równowartości w złotych
kwoty 750 000,00 euro prowadzone na podstawie art. 138o
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Przedmiot zamówienia :
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz
usług kurierskich”

Wspólny Słownik Zamówień – CPV
64110000-0 – usługi pocztowe
64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów
64100000-7 – usługi pocztowe i kurierskie
64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek

ZATWIERDZAM
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz
21.12.2020r.

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
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Gmina Bogatynia
230821517
615-18-10-987.
59-920 Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
www.bogatynia.pl
poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 – 15.30
piątek w godzinach 7.30 – 14.00
Tel./fax.: 75 77 25 370 ( 371, 372, 373) fax. 75 77 25 379
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1,
50-920 Bogatynia
znak postępowania: IR.271.56.2020.MA

Zawartość Ogłoszenia
Część I
Część II
Część III
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Instrukcja dla Wykonawców
Istotne postanowienia umowy
Formularz oferty wraz załącznikami

Część I Instrukcja dla Wykonawców
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Bogatynia
adres :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
telefon -75 77 25 370 (371, 372, 373) fax. 75 77 25 379,
adres internetowy: www.bogatynia.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z rozdziałem 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych - Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.138o pzp właściwym dla postępowań
na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty 750 000 euro netto, określona w art. 138g ust. 1 pkt 1 ppkt 1 pzp.
2. Podstawa prawna wyboru procedury udzielenia zamówienia publicznego – art. 138o ust.
2 - 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.bogatynia.pl. (Zamówienia publiczne)
3.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz usług kurierskich.
Usługi te powinny być świadczone z uwzględnieniem zasad doręczeń wynikających
z obowiązujących przepisów, w tym :
A) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1041).
B) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U.2020, poz. 256 ze zm.),
C) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.
Dz.U.2020, poz. 1575 ze zm.),
D) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (tj. Dz.U.2020,
poz. 1026
E) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2020, poz.1325
ze zm.),
F) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2020, poz. 819),
G) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2019, poz.
1781).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do
2000 g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania,
b) usługi pocztowe w obrocie krajowym dla paczek pocztowych o wadze do 10 kg w zakresie
ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania,
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b) doręczanie zwrotów przesyłek listowych oraz paczek nie doręczonych, po wyczerpaniu
wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru
do siedziby Zamawiającego,
c) odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego,
d) dostarczanie przesyłek do siedziby Zamawiającego,
e) usługi kurierskie w zakresie odbioru przesyłek kurierskich od Zamawiającego, ich
nadawanie, przemieszczanie i doręczanie adresatowi, a także potwierdzenia ich odbioru u
adresata oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów nadanych przesyłek z powodu ich nie
doręczenia adresatowi.
3. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przesyłek
pocztowych.
3.1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego tj. Urząd
Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. I. Daszyńskiego 1, 59 –920 Bogatynia w dniach
od poniedziałku do piątku do godziny 11:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy). Wykonawca zobowiązuje się do odbioru we wskazanych wyżej dniach i czasie
oraz do nadania przesyłek w dniu ich odbioru.
3.2. Określa się następujące terminy doręczania przesyłek pocztowych:
1) nie później niż w 4 dni po dniu nadania – w przypadku przesyłki listowej najszybszej
kategorii,
2) nie później niż w 6 dniu po dniu nadania – w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką
najszybszej kategorii.
3.3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu
i adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.
3.4. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie
przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia
ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia dla przesyłek
rejestrowanych na drukach uzgodnionych między stronami.
3.5. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje
jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
3.6. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata,
przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienie
o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać
przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka jest zwracana Zamawiającemu wraz z
podaniem, w sposób czytelny i jednoznaczny, przyczyny nie podjęcia przesyłki.
3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do Zamawiającego niedoręczonych
przesyłek pocztowych niezwłocznie po możliwości ich doręczenia z podaniem, w sposób
czytelny i jednoznaczny, przyczyny zwrotu.
3.8. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku
braku zastrzeżeń, następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez
Zamawiającego.
3.9. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek.
3.10. Wynagrodzenie za realizację usługi będzie wnoszone z dołu – za okresy miesięczne
wykonywania usług. Wynagrodzenie będzie obliczane jako iloczyn ilości usług wykonanych
oraz cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym w okresie rozliczeniowym,
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czyli w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba ta będzie weryfikowana na podstawie
dokumentów nadawczych i odbiorczych.
3.11. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą podlegać zmianom przez okres
realizacji umowy w następujących wypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,
2) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechne obowiązujących w jego
działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym wypadku Zamawiający zobowiązuje się
do uiszczenia opłaty za świadczone usługi zgodnie z nowym cennikiem Wykonawcy –
po podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
3.12. Dane o planowanej ilość przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do
nadawania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i
rodzaje przesyłek pocztowych będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą
odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.
3.13.. Przesyłki pocztowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez
Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą. W przypadku awizowania przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym nadanych przez Zamawiającego, przesyłki te będą
odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych placówkach odbiorczych Wykonawcy
zlokalizowanych w każdej gminie w kraju i spełniających następujące wymagania:
1) placówka czynna jest we wszystkie dni robocze przez co najmniej 6 godzin dziennie, w
tym w jeden dzień roboczy w tygodniu do godziny 20:00 lub w soboty przez co najmniej 3
godziny,
2) wszystkie placówki pocztowe, w których Wykonawca zapewnia odbiór przesyłek
nadanych przez Zamawiającego, umiejscowione muszą być w lokalizacjach oraz
posiadać warunki lokalowe, które w sposób oczywisty nie utrudniają dostępu osobom
niepełnosprawnym.
3.14.. Wykonawca zapewni Zamawiającemu opcję śledzenia przesyłek rejestrowanych przez
Internet w oparciu o przyporządkowane numery nadawcze bez ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów. Przez opcję śledzenia przesyłek przez Internet
rozumie się możliwość monitorowania statusu przesyłek na bieżąco. Oznacza to możliwość
śledzenia każdego przemieszczenia przesyłki od momentu nadania do momentu
dostarczenia łącznie z awizowaniem przesyłki.
3.15.. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe oraz paczki, które dzieli się na:
1) listy ekonomiczne (zwykłe) – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami
najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
2) listy zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej
kategorii w obrocie krajowym,
3) listy polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w
obrocie krajowym,
4) listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie
krajowym,
5) listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące
przesyłkami
najszybszej
kategorii
przyjęte
za
potwierdzeniem
nadania
i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
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6) listy polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane,
najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem
odbioru w obrocie krajowym,
7) paczki pocztowe ekonomiczne – rejestrowane, nie będące paczkami najszybszej
kategorii w obrocie krajowym.
3.16. Wymiary:
Przesyłek listowych
1) maksimum – suma długości, szerokości i wysokości – 900 mm, przy czym największy z
tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,
2) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm. Wymiary
przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:

maksimum – suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym
największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm;

minimum – suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czyn
największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.
Kartek pocztowych:
1) maksimum – 120 x 235 mm,
2) minimum – 90 x 140 mm.
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm, przy czym:
1) format S to przesyłki o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mnogą być mniejsze niż 90 x 140 mm;

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości
230 mm, szerokości 160 mm,
2) format M to przesyłki o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mnogą być mniejsze niż 90 x 140 mm;

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości
325 mm, szerokości 230 mm,
3) format L to przesyłki o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mnogą być mniejsze niż 90 x 140 mm;

maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z
tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
Paczek pocztowych:
1) maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm,
2) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z
tolerancją +/- 2 mm, przy czym:

gabaryt A to paczka o wymiarach:
- minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm;
- maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500
mm, wysokości 300 mm,

gabaryt B to paczka o wymiarach:
- minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub
szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm;
- maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
4. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usług
kurierskich.
4.1. Zamówienie polegające na świadczeniu usług kurierskich w zakresie obejmującym
odbiór przesyłek kurierskich od Zamawiającego, ich nadawanie, przemieszczanie
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i doręczanie adresatowi, a także potwierdzenia ich odbioru u adresata oraz dokonywanie
ewentualnych zwrotów nadanych przesyłek z powodu ich nie doręczenia adresatowi.
4.2. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
od poniedziałku w godzinach od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz
w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 oraz dostarczenie we wskazane miejsce
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
4.3. Opłata za usługę kurierską (wynagrodzenie za realizację usługi) będzie wnoszona z dołu
– za okresy miesięczne wykonywania usług. Wynagrodzenie będzie obliczane jako iloczyn
ilości usług wykonanych oraz cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym
w okresie rozliczeniowym, czyli w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba ta będzie
weryfikowana na podstawie dokumentów nadawczych i odbiorczych.
4.4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i
adresatowi przysługują procedury reklamacyjne.
4.5. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje
jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
4.6. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego
na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym również poza
obszarem Unii Europejskiej.
4.7. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata,
przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienie
o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać
przesyłkę. Po upływie terminu odbioru, w terminie 7 dni przesyłka jest zwracana
Zamawiającemu wraz z podaniem, w sposób czytelny i jednoznaczny, przyczyny nie
podjęcia przesyłki.
4.8. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedziby Zamawiającego
niedoręczonych przesyłek pocztowych niezwłocznie po możliwości ich doręczenia z
podaniem, w sposób czytelny i jednoznaczny, przyczyny zwrotu.
4.9. Dane o planowanej ilość przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają
charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do
nadawania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i
rodzaje przesyłek pocztowych będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą
odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.
4.10.Wykonawca zapewni Zamawiającemu opcję śledzenia przesyłek rejestrowanych przez
Internet w oparciu o przyporządkowane numery nadawcze bez ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów. Przez opcję śledzenia przesyłek przez Internet
rozumie się możliwość monitorowania statusu przesyłek na bieżąco. Oznacza to możliwość
śledzenia każdego przemieszczenia przesyłki od momentu nadania do momentu
dostarczenia łącznie z awizowaniem przesyłki.
5. Szacunkowy zakres ilościowy przedmiotu zamówienia
L.p.

Przedział wagowy
Szacunkowa ilość
I. Przesyłki krajowe
I.1. Listy zwykłe ekonomiczne (przesyłka listowa nierejestrowana, w tym kartka pocztowa)
1.
format S do 500 g
4100
Ekonomiczna
2.
format M do 1000 g
106
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Rodzaj przesyłek

3.
format L do 2000 g
4.
format S do 500 g
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
6.
format L do 2000 g
I.2. Listy polecone
1.
format S do 500 g
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3.
format L do 2000 g
4.
format S do 500 g
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
6.
format L do 2000 g
I.3. Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
format S do 500 g
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3.
format L do 2000 g
4.
format S do 500 g
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
6.
format L do 2000 g
1.4. Paczki pocztowe ekonomiczne w obrocie krajowym
1.
do 1kg
2.
ponad 1 kg do 2 kg
3.
ponad 2 kg do 5 kg
4.
ponad 5 kg do 10 kg
1.5. Paczki pocztowe priorytetowe w obrocie krajowym
1.
do 2 kg
2.
Gabaryt A
ponad 2 kg do 5 kg
3.
ponad 5 kg do 10 kg
II. Przesyłki zagraniczne
II.1. Listy polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
do 50 g
2.
Gabaryt A Europa
ponad 50 g do 100 g
3.
ponad 100 g do 350 g
II.2. Listy zwykłe w obrocie zagranicznym
1.
Gabaryt A Europa
do 50g
III. Zwroty przesyłek w obrocie krajowym
III.1. Listy zwykłe
1.
format S do 500 g
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3.
format L do 2000 g
4.
format S do 500 g
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
6.
format L do 2000 g
III.2. Listy polecone
1.
format S do 500 g
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3.
format L do 2000 g
4.
format S do 500 g
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
6.
format L do 2000 g
III.3. Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
format S do 500 g
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3.
format L do 2000 g
4.
Priorytetowa
format S do 500 g
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26
3
56
3
985
203
7
24
33
3
23493
1463
93
60
22
9
5
5
3
3
3
3
3
212
5
3
13

43
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3555
3
3
3

5.
6.

format M do 1000 g
3
format L do 2000 g
3
IV. Zwroty przesyłek w obrocie zagranicznym
IV.1. List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
Gabaryt A Europa
do 50 g
11

1.

L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V. Odbiór przesyłek w siedzibie Zamawiającego
Odbiór w jednym dniu Liczba dni: 572
Przesyłki
roboczym

Przesyłki kurierskie krajowe /adresaci na terenie
Polski/
Rodzaj
Charakterystyka
waga do 1 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 5 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 10 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 20 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 30 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
usługa terminowa
doręczenie
do
9:00
następnego dnia
usługa terminowa
doręczenie
do
12:00
następnego dnia
usługa „ostrożnie”
do 1 kg
usługa „do rąk własnych” -----potwierdzenie odbioru
-----usługa
„potwierdzenie -----doręczenia” (sms, e-mail)
zwrot przesyłki kurierskiej do 1 kg

Szacunkowa
ilość

j.m.
szt.

5

szt.

3

szt.

8

szt.

5

szt.

3

szt.

8

szt.

5

szt.
szt.
szt.
szt.

3
3
3
5

szt.

3

Odbiór przesyłek kurierskich w siedzibie Zamawiającego
1. Przesyłki
Odbiór w jednym dniu roboczym

26
przesyłek
kurierskich

W sytuacjach wyjątkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania w okresie
obowiązywania umowy przesyłek pocztowych oraz paczek innych niż wymieniono
w powyższym zestawieniu. Usługi te będą świadczone przez Wykonawcę
wg obowiązującego cennika Wykonawcy w dniu nadania przesyłek / paczek.

4.

Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
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5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa art. 67 ust.1
pkt 6

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy,
polegających na świadczeniu usług pocztowych oraz kurierskich w okresie 3 lat od daty
udzielenie zamówienia podstawowego o wartości do 50% zamówienia podstawowego.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, UMOWY RAMOWEJ, ZALICZKI ORAZ
WYMAGAŃ ,O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST 4
6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz
zawarcia umowy ramowej.
6.3. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
zamówienia.

7.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 1
marca 2023r.

8.
Warunki
udziału
w
postępowaniu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków

oraz

opis

sposobu

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy wykażą, że nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Prawo zamówień
publicznych i wykażą , że spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu:
8.1. Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności
pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzanego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041).
8.2. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz
potencjałem technicznym, tj.:
8.2.1. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert
w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali
co najmniej jedną usługę (zakończoną, w ramach jednej umowy) obejmującą swoim
zakresem świadczenie usług pocztowych, której wartość była nie mniejsza niż 150.000,00 zł
brutto.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia prac (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN).
8.2.2. Dysponują placówką zdawczo-odbiorczą w granicach administracyjnych miasta
Bogatynia, jak również placówkami zdawczo-odbiorczymi w każdej gminie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, których podstawową działalnością jest świadczenie usług
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pocztowych (dotyczy zarówno placówki w granicach miasta Bogatynia, jak i wszystkich
placówek w gminach na terytorium RP), otwartymi dla klientów minimum 5 dni w tygodniu,
przez minimum 8 godzin każdego dnia
oraz
dysponują w każdej z wymienionych wyżej placówek osobami przeszkolonymi w zakresie
przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania tajemnicy korespondencji.
8.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 Ogłoszenia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty wg. formuły spełnia/nie spełnia.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE
WYKONAWCY
9.1. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie 8 Ogłoszenia oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1222 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Aktualny odpis z rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
3) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Ww. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
4) Wykaz placówek zdawczo-odbiorczych Wykonawcy, wraz z podaniem
dokładnego adresu oraz godzin urzędowania – z podziałem na województwa.
Jeżeli ww. wykaz jest dostępny na stronie internetowej Wykonawcy lub opublikowany
w inny sposób i powszechnie dostępny, Wykonawca może zamiast Wykazu dołączyć
do oferty informację o miejscu, w którym ww. Wykaz został opublikowany i w którym
Zamawiający może zweryfikować zawarte w nim informacje.
5) Oświadczenie, że osoby, które będą obsługiwały ww. placówki są przeszkolone w
zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania tajemnicy korespondencji
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.
9.2. Inne dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia
wraz z kalkulacją szczegółową.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
3) Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.5. Ogłoszenia,
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9.3. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1., 10.2.
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:
9.3.1. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy za wyjątkiem formularzy stanowiących załączniki do niniejszego
Ogłoszenia (Formularz oferty, oświadczenia, wykazy), które winny być złożone w formie
oryginałów, oraz pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 9.2.3. - które składa się w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.3.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie
dokumentów, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do
dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej
czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych
przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
9.3.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Ogłoszenie muszą
zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych .
Miejsca wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”.
9.4. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
9.4.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
2)
zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;
3)
pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
9.4.2. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy.
9.4.3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, że spełniają łącznie warunek
dotyczący doświadczenia określonego w punkcie 8.2).
9.4.4.Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców
należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
1)
następujące dokumenty i oświadczenia:
 oferta,
 , wykaz wykonanych usług ,
 wykaz placówek
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 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w art. 22 ust.
1 ustawy (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia),
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
2)
następujące dokumenty i oświadczenia:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej ;
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
9.4.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed
podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie, która musi zawierać:
1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) określenie celu zawarcia umowy;
3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia;
5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy;
6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych
czynności ( np. podpisanie umowy, podpisanie fatur VAT itp.);
7) określenie czasu trwania umowy , który nie może być krótszy niż okres realizacji
zamówienia i na okres udzielonej gwarancji ( o ile została udzielona);
8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody
Zamawiającego.
Umowa , o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są sprzeczne z
przepisami Pzp.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu
oświadczeń i dokumentów.
10.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą
lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest
uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień (skany
pism) za pomocą poczty elektronicznej.
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie.
Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej.

11.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Michał Andrzejewski – sprawy formalno – prawne

12. Termin związania ofertą
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
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13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1.

Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści istotnym warunkom zamówienia.
13.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić
odrębną część oferty).
13.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
13.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
13.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w części III Ogłoszenia, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y)
upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru
albo aktualnego zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
13.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.
13.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej
otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:
13.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat – Zamawiający :
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1
59-920Bogatynia
OFERTA NA : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz usług kurierskich

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
08.01.2021 r. godz. 12:30

UWAGA:
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
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terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
13.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:
13.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1010), muszą być oznaczone klauzulą NIE
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz
oryginału oferty dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do
wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.
13.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje
ich odtajnienie.
13.11. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert, zostaną one wszystkie odrzucone.

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
14.1. Miejsce oraz termin składania ofert
14.1.1. Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,
w Kancelarii - pokój nr 3. Termin składania ofert upływa 08.01.2021, o godz. 12:00.
14.1.2. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem
polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt
14.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie
będą rozpatrywane.
14.2 Miejsce oraz termin otwarcia ofert
14.2.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I piętro.
14.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów
wykonania zamówienia.

15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1. Wykonawca określi w Formularzu oferty wstępną cenę ofertową brutto w złotych
polskich, która stanowić będzie wstępne (orientacyjne) wynagrodzenie za realizację
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku) w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku VAT oraz w załączonej do formularza kalkulacji szczegółowej- ryczałtowe ceny jednostkowe brutto
za poszczególne rodzaje przesyłek i usług.
Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości poszczególnych
przesyłek z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych określonych
w Kalkulacji szczegółowej.
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15.2. Wstępna cena ofertowa oraz ryczałtowe ceny jednostkowe brutto za poszczególne
rodzaje przesyłek wchodzących w zakres zamówienia określone na podstawie kalkulacji
szczegółowej muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc
po przecinku).
15.3.Ceny jednostkowe brutto należy ustalić jako jednoznaczne i ostateczne.
W związku z powyższym Wykonawca w jednostkowych cenach ofertowych brutto
zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania
przedmiotu zamówienia.
15.4. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę wartości, zostaną
uznane za brakujące. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji z Formularza ofertowego
i kalkulacji szczegółowej spowoduje odrzucenie oferty.
15.5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

16. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między stronami
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
odbywać będą się w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
17.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający
dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów:
1) Cena – 100 %
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:

PKc =

(Cn) najniższa cena oferowana brutto
-----------------------------------------------------(Cb) cena badanej oferty brutto

X 100

gdzie:

PKC
CN
CB

- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium
- najniższa z oferowanych cen
- cena badanej oferty

W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
17.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – oferta z najniższą ceną.
17.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.

18. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj: odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO.

21. Pozostałe informacje
21.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:
21.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.
21.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał ,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu
informacje , o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp
21.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
21.3.Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
21.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert;
21.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 21.3.4;
21.3.3. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się
do Wykonawcy o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny;
21.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych
zmian oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.(art. 87 ust.2 ustawy PZP)
21.4. Uzupełnienie oferty:
Zamawiający wezwie Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw , albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe
pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż na dzień,
w którym upłynął termin składania ofert.
21.5 Wybór Wykonawcy:
21.5.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
jednocześnie
zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:
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1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz jej cenę wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
21.5.2. Zamawiający Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego –
www.bogatynia.pl. ( Zamówienia publiczne)
21.6 Informacja o warunkach zawarcia umowy
21.6.1.Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu:
- 4 egzemplarze umowy/umów, zgodnej ze wzorem umowy złożonym przez Wykonawcę
wraz ofertą i zawierające wszystko istotne postanowienia umowy, zawarte w Części II
Ogłoszenia,
- dokument potwierdzający umocowanie osób przewidzianych do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
21.6.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w ppkt 21.6.1.
Zamawiający nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy
dodatkowy termin na dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy.
21.6.3. W przypadku zawierania umowy z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed jej zawarciem dostarczenia umowy
regulującej ich współpracę np. umowy spółki cywilnej (o ile nie została złożona wraz z ofertą)
umowy tzw konsorcjum
zawierającej zapisy wymagane w ppkt 10.4.5. niniejszego
Ogłoszenia.
21.6.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
21.6.5 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą podlegać zmianom przez okres
realizacji umowy w następujących wypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, a w efekcie zmiana całkowitego wstępnego
wynagrodzenia,
2) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechne obowiązujących w jego
działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym wypadku Zamawiający zobowiązuje się
do uiszczenia opłaty za świadczone usługi zgodnie z nowym cennikiem, po podpisaniu
stosownego aneksu do umowy.
Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.
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22. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100,
e-mail: umig@bogatynia.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, tel.
75 77 25 395, email: iod@bogatynia.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Część II

Istotne postanowienia umowy

Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest załączyć
do oferty parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone
w Ogłoszeniu, a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które
określone zostały w niniejszej części.
Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem
umowy. Projekt umowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Projekt umowy,
musi zawierać między innymi niżej wymienione istotne dla Zamawiającego postanowienia
umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawartej z Wykonawcą umowy tj.:
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 1
marca 2023r.
2. Wstępna wartość wynagrodzenia oraz kalkulacja szczegółowa, zawierająca ceny
jednostkowe zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usług pocztowych oraz kurierskich zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 3 Ogłoszenia.
4. Zasady regulowania należności pomiędzy stronami, zgodne z postanowieniami pkt. 3
Ogłoszenia, w tym informację, w jakiej formie Wykonawca będzie przekazywał faktury
za świadczone usługi (czy będzie to forma papierowa, czy też forma faktury
ustrukturyzowanej).
5. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
5.1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do streści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę mogą podlegać zmianom przez okres
realizacji umowy w następujących wypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, a w efekcie zmiana całkowitego wstępnego
wynagrodzenia,
2) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechne obowiązujących w jego
działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym wypadku Zamawiający zobowiązuje się
do uiszczenia opłaty za świadczone usługi według nowego cennika – po uprzednim
podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
5.2. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:
a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego, a strona
wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
prawnej i umownej,
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c) zmiana nie może powodować zmiany zakresu przedmiot zamówienia opisanego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz treścią
Ogłoszenia o zamówieniu.
7) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
8) umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza
przedmiot zamówienia określony w Ogłoszeniu.
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Część III

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

OFERTA
Zamawiający
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy/Lidera .......................................................................................................................
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod ..............................
miejscowość .................................................... powiat ................................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
e - mail: ………………………………………………………….
NIP ...................................., REGON ...................................................,
zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………
pod nr…………………………………….
kapitał zakładowy: …………………………zł. *
* dotyczy spółek kapitałowych

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 22.12.2020r. oferujemy świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich zgodnie z zakresem określonym
w Ogłoszeniu za :
wstępne wynagrodzenie brutto (obliczone na podstawie kalkulacji szczegółowej
stanowiącej załącznik do oferty) …………………………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
w tym
netto: ………………………………………………………………………………….. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
podatek wg stawki …….% VAT
w wysokości …………………………………...zł
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
Oświadczam (my), że:

1. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia
następnego po dniu podpisania umowy do dnia 1 marca 2023r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
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3. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawimy
papierowej/faktury ustrukturyzowanej (niepotrzebne skreślić)

fakturę

w

formie

5.„Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1913)
została zawarta na stronie ........ oferty” W przypadku dokonania zastrzeżenia do oferty
należy załączyć uzasadnienie faktyczne tego zastrzeżenia.
6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Jesteśmy …………(mikro/małym/średnim) przedsiębiorcą, zgodnie z definicją zawartą
w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
8. Złożona oferta (oświadczenie dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”)
- nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................
7. ..........................................
8. ..........................................
9. ..........................................
10. ..........................................
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks
karny /Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.
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....................., data …………r.

..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)
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Załącznik nr 2
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług
kurierskich, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

podstawie

art.

24

ust.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług

kurierskich, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG O ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO
WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU OKREŚLONEGO W PPKT 8.2 OGŁOSZENIA,
WYKONANYCH W OKRESIE TRZECH LAT PRZED DNIEM, W KTÓRYM UPŁYWA
TERMIN SKŁADANIA OFERT A JEŚLI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI JEST
KRÓTRZY – W TYM OKRESIE. WYKAZANE USŁUGI
MUSZĄ BYĆ POPARTE
DOWODAMI POTWIERDZAJĄCYMI, ŻE ZOSTAŁY WYKONANE W SPOSÓB NALEŻYTY.

Lp.

Podmiot (Zamawiający
(nazwa, adres,) na
rzecz którego
wykonano/wykonuje
się usługi

Przedmiot umowy, zakres
wykonanych/
wykonywanych usług

Data wykonania
od… - do…
(dzień, miesiąc
rok)

Wartość
umowy brutto

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające,
że usługi zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

.........................., dn. _ _ . _ _ .2020
.................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O DYSPONOWANIU
ODPOWIEDNIMI OSOBAMI

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich oświadczam/my że:
- dysponujemy we wszystkich placówkach zdawczo-odbiorczych osobami przeszkolonymi
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przestrzegania tajemnicy
korespondencji

........................., dn. .........................

.......................................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki
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Załącznik do Formularza ofertowego – Kalkulacja szczegółowa

L.p.

Rodzaj przesyłek

Przedział wagowy

Szacunkowa
ilość

I. Przesyłki krajowe
I.1. Listy zwykłe ekonomiczne (przesyłka listowa nierejestrowana, w tym kartka
pocztowa)
1.
format S do 500 g
4100
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
106
3.
format L do 2000 g
26
4.
format S do 500 g
3
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
56
6.
format L do 2000 g
3
I.2. Listy polecone
1.
format S do 500 g
985
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
203
3.
format L do 2000 g
7
4.
format S do 500 g
24
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
33
6.
format L do 2000 g
3
I.3. Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
format S do 500 g
23493
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
1463
3.
format L do 2000 g
93
4.
format S do 500 g
60
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
22
6.
format L do 2000 g
9
1.4. Paczki pocztowe ekonomiczne w obrocie krajowym
1.
do 1 kg
5
2.
ponad 1 kg do 2 kg
5
3.
ponad 2 kg do 5 kg
3
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Cena jednostkowa
brutto

Wartość
(ilość x cena
jednostkowa)

4.
ponad 5 kg do 10 kg
3
1.5. Paczki pocztowe priorytetowe w obrocie krajowym
1.
do 2 kg
3
2.
Gabaryt A
ponad 2 kg do 5 kg
3
3.
ponad 5 kg do 10 kg
3
II. Przesyłki zagraniczne
II.1. Listy polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
do 50 g
212
2.
Gabaryt A Europa
ponad 50 g do 100 g
5
3.
ponad 100 g do 350 g
3
II.2. Listy zwykłe w obrocie zagranicznym
1.
Gabaryt A Europa
do 50 g
13
III. Zwroty przesyłek w obrocie krajowym
III.1. Listy zwykłe
1.
format S do 500 g
43
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3
3.
format L do 2000 g
3
4.
format S do 500 g
3
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
3
6.
format L do 2000 g
3
III.2. Listy polecone
1.
format S do 500 g
3
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3
3.
format L do 2000 g
3
4.
format S do 500 g
3
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
3
6.
format L do 2000 g
3
III.3. Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
format S do 500 g
3555
2.
Ekonomiczna
format M do 1000 g
3
3.
format L do 2000 g
3
4.
format S do 500 g
3
5.
Priorytetowa
format M do 1000 g
3
6.
format L do 2000 g
3
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IV. Zwroty przesyłek w obrocie zagranicznym
IV.1. List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1.
Gabaryt A Europa
do 50 g
11
V. Usługa odbioru przesyłek w siedzibie Zamawiającego
1.
Przesyłki
Odbiór w jednym dniu 572
roboczym

L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
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Przesyłki kurierskie krajowe /adresaci na terenie
Polski/
Rodzaj
Charakterystyka
waga do 1 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 5 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 10 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 20 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
waga do 30 kg
doręczenie następnego dnia
do 24 h
usługa terminowa
doręczenie
do
9:00
następnego dnia
usługa terminowa
doręczenie
do
12:00
następnego dnia
usługa „ostrożnie”
do 1 kg
usługa „do rąk własnych”
3
potwierdzenie odbioru
-----usługa
„potwierdzenie -----doręczenia” (sms, e-mail)
zwrot przesyłki kurierskiej
do 1 kg

Szacunkowa
ilość
5
3
8
5
3
8
5
3
2
3
5
3

Cena jednostkowa
brutto

Wartość
(ilość x cena
jednostkowa)

Odbiór przesyłek kurierskich w siedzibie Zamawiającego
1.

Przesyłki

Szacunkowa
ilość

Cena jednostkowa
brutto

Wartość
(ilość x cena
jednostkowa)

Odbiór w jednym dniu 26
roboczym

....................., data …………r.

..................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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